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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że w opinii Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) 
transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (zwanego dalej „Urzędem”)za rok 2017 są legalne i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach; zauważa jednak, że ocena Trybunału jest bardzo krótka i 
że stwierdził on uchybienia w zamówieniach publicznych Urzędu, głównie dotyczących 
usług, w których brakuje odpowiedniej równowagi między aspektami cenowymi i 
jakościowymi; podkreśla, że takie procedury wskazują, iż Urząd kładzie nadmierny nacisk 
na kryteria jakościowe i nie pozwala na określenie rozwiązań najkorzystniejszych pod 
względem ekonomicznym, które powinny wykazywać odpowiednią równowagę między 
jakością a ceną; wzywa Urząd do poprawienia tych procedur;

2. podkreśla kluczową rolę Urzędu w zapewnianiu lepszego nadzoru nad systemem nadzoru 
finansowego Unii, aby zapewnić stabilność finansową, niezbędną przejrzystość, lepiej 
zintegrowane i bezpieczniejsze rynki finansowe, a także wysoki poziom ochrony 
konsumentów w Unii, w szczególności dzięki wspieraniu koordynacji wzmocnionego 
nadzoru z krajowymi i międzynarodowymi organami nadzoru;

3. podkreśla, że Urząd powinien wypełniać zadania i uprawnienia przyznane mu przez 
Parlament Europejski i Radę oraz przestrzegać zakresu mandatu dotyczącego tych zadań, 
aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów i realizację celów, upewniając się, iż w 
pełni i w przewidzianym terminie wykonuje misję powierzoną mu na podstawie ram 
regulacyjnych ustanowionych przez Parlament Europejski i Radę; apeluje do Urzędu o 
należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

4. uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, EUNB 
musi regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o 
podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd 
musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale także 
wobec obywateli Unii;

5. podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na 
zasadę proporcjonalności; podkreśla, że należy zwrócić uwagę na szczególne cechy 
krajowych rynków finansowych, zwłaszcza przy formułowaniu środków poziomu 2 i 
poziomu 3;

6. zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu w coraz większym stopniu przenosi się z zadań 
regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, w związku z czym należy 
dokonać wewnętrznych przesunięć jego środków budżetowych i zasobów kadrowych; 
podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu ustalania 
priorytetów w odniesieniu do przydziału zasobów;

7. zauważa, że ostatnie testy warunków skrajnych EUNB mają wysoce dyskusyjne wyniki; 
wzywa EUNB, ERRS, EBC i Komisję do stosowania spójnych metodyk, scenariuszy i 



PE629.651v02-00 4/7 AD\1174716PL.docx

PL

założeń przy definiowaniu testów warunków skrajnych, tak aby w jak największym 
stopniu uniknąć potencjalnych zakłóceń wyników;

8. zauważa, że pod koniec 2017 r. liczba pracowników wynosiła łącznie 190 osób w 
porównaniu z 161 pod koniec 2016 r .;

9. podkreśla potrzebę przeznaczenia większych środków na zadania związane z 
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, aby umożliwić Urzędowi pełnienie funkcji 
nadzorczych i prowadzenie dochodzeń dotyczących instytucji krajowych; wzywa Urząd 
do dopilnowania, by właściwe organy oraz instytucje kredytowe i finansowe skutecznie i 
konsekwentnie stosowały europejskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; zwraca się do Urzędu o opracowanie we współpracy 
z ESMA i EIOPA wspólnych wytycznych dotyczących sposobu włączenia ryzyka 
związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do nadzoru 
ostrożnościowego; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozszerzenia 
uprawnień nadzorczych Urzędu związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu z sektora bankowego na cały sektor finansowy, umożliwiając 
mu tym samym odgrywanie wiodącej roli w wypełnianiu odpowiednich zadań i 
uprawnień nadzorczych; w tym kontekście przyjmuje też z zadowoleniem przyjęcie 
polityki informowania o nieprawidłowościach i podkreśla potrzebę przyjęcia podobnej 
polityki przez krajowe organy nadzoru;

10. zwraca się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o przeprowadzenie 
dochodzenia w sprawie systemów handlu arbitrażowego dywidendami, takich jak cum-
ex, w celu oceny potencjalnych zagrożeń dla integralności rynków finansowych i 
budżetów krajowych; o ustalenie charakteru i rangi podmiotów uczestniczących w tych 
systemach; o ocenę, czy doszło do naruszenia prawa krajowego lub prawa Unii; o ocenę 
działań podjętych przez organy nadzoru finansowego w państwach członkowskich oraz o 
zalecenie zainteresowanym właściwym organom stosownych reform i działań;

11. podkreśla, że budżet Urzędu jest finansowany w 40 % ze środków Unii Europejskiej, a w 
60 % z bezpośrednich składek organów nadzoru państw członkowskich oraz że takie 
łączone mechanizmy finansowania mogą stanowić zagrożenie dla jego niezależności i 
zadań nadzorczych; podkreśla, że dochody Urzędu zmniejszą się w wyniku decyzji 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii, i podkreśla potrzebę znalezienia 
odpowiednich rozwiązań w zakresie finansowania, które umożliwią Urzędowi spójne, 
niezależne i efektywne wykonywanie mandatu;

12. przyjmuje do wiadomości decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE oraz 
finansowe, administracyjne, ludzkie i inne skutki tej decyzji; zauważa, że zmieniono 
rozporządzenie w sprawie EUNB, aby uwzględnić decyzję o przeniesieniu siedziby 
Urzędu do Paryża we Francji, i przyjmuje do wiadomości, że przeprowadzka planowana 
jest na początek 2019 r.; zauważa, że jego sprawozdania finansowe i dokumenty zostały 
sporządzone na podstawie informacji dostępnych w czasie podpisywania sprawozdań 
finansowych, i zwraca uwagę na skutki budżetowe tego kroku; odnotowuje, że w 
sprawozdaniu finansowym Urzędu uwzględniono rezerwę na związane z tym koszty w 
wysokości 6,7 mln EUR i ujęto kwotę 11,2 mln EUR pozostałych przyszłych płatności 
umownych zaplanowanych w związku z siedzibą Urzędu w Londynie; wzywa EUNB do 
przeanalizowania możliwości zmniejszenia tych rezerw na niezaspokojone zobowiązania 
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w Londynie; przypomina o znaczeniu sprawnego i racjonalnego pod względem kosztów 
przeniesienia siedziby Urzędu.
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